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Algemene gegevens
Naam instelling

Stichting Dégradé

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel om extreem
beeldend geluidstheater en het onderzoek
daarnaar een plek tegeven in het huidige
culturele aanbod.
Daarnaast richt de stichting met de
broedplaats zich op het creëren van een
ontmoetingsplaats voor
acteurs, muzikanten, beeldend kunstenaars
en andere creatieve mensen.

Organisatie
Stichting Dégradé is in 2015 opgericht door David Geysen en Carl Beukman. De stichting
bestaat uit label Dégradé en bureau Dégradé. Dégradé is ontstaan uit een jarenlange
samenwerking tussen Carl Beukman en David Geysen bij Toneelgroep de Appel waar zij
actief waren als makers van grote- en kleine zaal voorstellingen en locatietheater. Zij maakten
daar zowel repertoire als thematische montage voorstellingen. In 2015 richtten zij de stichting
op uit een artistieke noodzaak die zij voelden om hun stijl aan het huidige theaterlandschap
toe te voegen onder een eigen label. Label Dégradé maakt voorstellingen met een
hedendaagse thematiek, vertaald naar ‘extreem beeldend geluidstheater’. Deze vorm is uniek
binnen het Nederlandse theaterbestel.

Aard van de instelling:

Theater, theaterbroedplaats, repetitie- en
expositieruimtes

Bezoekadres

Laan van Poot 97

Naast label Dégradé richt de stichting zich op de ontwikkeling van de broedplaats Bureau
Dégradé . In deze broedplaats worden met diverse kunstenaars/muzikanten/wetenschappers/
schrijvers etc. zogenaamde schetsen ontwikkeld. Deze schetsen zijn korte multidisciplinaire
performances onder leiding van Dégradé die met weinig financiële middelen en in een
korttijdsbestek worden georganiseerd. Vaak zullen deze dienen als onderzoek voor de grotere
Dégradé voorstellingen.

Postcode en plaats

2566 EA Den Haag

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Email

info@degrade.nl

Website

www.degrade.nl

NAAM
Maarten van Nispen
Karin Lucet
Louise de Blécourt
Vincent Mentzel

FUNTIE
voorzitter
penningmeester
secretaris
algemeen lid

PROFESSIE
Director Corporate stage entertainment
Zakelijk leider Theaterschool Rabarber
Design- and communication manager
Fotograaf

De dagelijkse leiding bestaat uit:
NAAM
Carl Beukman
David Geysen
Sarah de Bruijn

FUNTIE
Artistiek leider
Artistiek leider
Zakelijk leider

De stichting wordt artistiek geleid door Carl Beukman en David Geysen.
Zij wonen en werken al 20 jaar in Den Haag. Zij werkten o.a. met: Theaterhuis Alba,
Rabarber, Het Vijfde Bedrijf, Toneelgroep De Appel, Likeminds, STET English Theatre,
Piket Kunstprijs.
Geysen en Beukman worden binnen de stichting verder ondersteund door zakelijk leider
Sarah de Bruijn en op projectbasis door diverse professionals.
Dégradé werkt structureel samen met vormgevingsbureau De Kijm en zonen.

Missie

Activiteiten

De missie van stichting Dégradé is het maken en promoten van ‘extreem beeldend
geluidstheater’. Een nieuwe vorm van theater die de grenzen van het beeldende en alle
aspecten op het gebied van geluid in het theater onderzoeken.
Dégradé heeft sinds 1 januari 2018 een eigen theater broedplaats in de Vogelwijk in Den Haag
onder de naam Bureau Dégradé. Deze broedplaats zal zich vooral richten op de vraag hoe
binnen de podiumkunsten verschillende disciplines aan elkaar gekoppeld kunnen worden
en wat dit oplevert voor de podiumkunsten. De broedplaats zal zich verder ontwikkelen met
het maken van multidisciplinaire schetsen.

In Seizoen 2016-2017 maakte Dégradé zijn
debuut met de voorstelling Polonium 210.
Een voorstelling over Rusland die toerde langs
de vlakkevloertheaters in Nederland.

Visie
Wat je steeds meer ziet in de huidige ontwikkeling binnen de kunst is de cross over tussen de
verschillende disciplines. Stichting Dégradé wil een pionier zijn binnen de podiumkunsten
op dit vlak. De gemeente Den Haag ondersteunt het plan voor een multidisciplinaire
broedplaats in Den Haag en geeft ons de komende jaren de beschikking over de voormalige
Appelloods aan de laan van Poot om ons theaterlaboratorium op te zetten en verder uit te
bouwen tot een multifunctioneel cultureel centrum, met onder andere een presentatiefunctie,
repetitie- en expositieruimte.

Doelstelling van de stichting
1. De stichting heeft ten doel om extreem beeldend geluidstheater en het onderzoek daarnaar
een plek tegeven in het huidige culturele aanbod om zodoende de beleving binnen het theater
meer belang toe te dienen dan de boodschap daarvan, en voorts al hetgeen in de ruimste zin
met één en ander verband houdt daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het maken van kunstuitingen,
het organiseren en ten uitvoer brengen van theater voorstellingen.
Met de broedplaats richt de stichting zich op het creëren van een ontmoetingsplaats voor
acteurs, muzikanten, beeldend kunstenaars en andere creatieve mensen.
een theaterlaboratorium op zetten en verder uit te bouwen tot een multifunctioneel cultureel
centrum, met onder andere een presentatiefunctie, repetitie- en expositieruimte.
met een cross over van disiplines.

In Seizoen 2017-2018 maakte Dégradé
België, een voorstelling over de toekomst
van onze Europese Unie. Verder presenteerde
Dégradé Another Medea (in samenwerking
met STET English theatre) en de voorstelling
Get the fuck out off my pool,
een jongerenvoorstelling (met the factory bij
Likeminds) en was de performance De rode
kamer van de verwachting ontwikkeld als
omlijsting bij de uitreiking van de Piket
Kunstprijs.
Vanaf 1 januari 2018 is gestart met het
opzetten van Bureau Dégradé in de voormalige
Appelloods aan de Laan van Poot 97 in Den
Haag. Deze is officieel geopend door
Joris Wijsmuller (oud-wethouder van cultuur)
met de kunstmanifestatie DNALYSATNAF.
Onderdeel van deze manifestatie waren o.a.
de expositie Black line (curated by Gianna
Tomiyama) en eerste schets van Bureau
Dégradé: Diptiek van het geloof in
samenwerking met Joris Albeda, Teun Wolters
en Mattia Papp.
Op 9 &10 en 16 &17 juni 2018 speelde
Dégradé in de broedplaats aan de laan van
Poot de drieluik: Triptiek van de macht:
een drieluik bestaande uit Polonium 210,
België en Motel Detroit. Deze werd uitgevoerd
als kleine marathonvoorstelling), omlijst met
gastsprekers als Thomas Von der Dunk,
Willem Post en Pieter Waterdrinker.

In Seizoen 2018-2019 wordt in oktober/
november de tweede en derde
multidisciplinaire schets van Bureau Dégradé
verwacht. Deze zullen beeldend van karakter
zijn en dienen als onderzoek voor de
voorstelling van label Dégradé BAUHAUS die
in première gaat in het Korzo theater op
8 maart 2019. Deze voorstelling wordt in
samenwerking met beeldend kunstenaars,
performers, acteurs en dansers gemaakt.
Centraal staat het onderzoek naar de kracht
van Bauhaus en tegelijk ook de beperkingen
die deze stroming/school met kent. In 2019 is
de Bauhaus beweging 100 jaar geleden opgericht. Zouden wij vandaag de dag met een
kunststroming de maatschappij nog kunnen
vormgeven of veranderen?
In Seizoen 2019-2020 zal geluidskunst een
grotere rol spelen in de schetsen van Bureau
Dégradé en wederom zullen ze als
onderzoek dienen voor een voorstelling van
label Dégradé Deze zal in het teken staan van
JANIS. In 2020 is het vijftig jaar geleden dat
Janis Joplin op 27 jarige leeftijd stierf.
Seizoen 2020 -2021 zal geheel in het
teken staan van de voorstelling DANTE
(geïnspireerd op de Divina commedia)
waarin het onderzoek van alle voorgaande
schetsen en voorstellingen samenkomen in
een groot multidisciplinair kunstwerk.

De broedplaats
Zoals hierboven al regelmatig benoemd, vanaf 2018 zal Label Dégradé naast de reguliere
voorstellingen zich richten op de ontwikkeling van de broedplaats Bureau Dégradé en in deze
broedplaats met diverse kunstenaars, muzikanten, wetenschappers, schrijvers etc. schetsen
ontwikkelen.Deze schetsen zijn korte multidisciplinaire performances ontwikkelt onder
leiding van Dégradé in een kort tijdsbestek en met weinig financiële middelen.
Ze dragen bij in het onderzoek naar styl en vorm van de Dégradé voorstellingen.
Naast deze eigen schetsen wordt samenwerking gezocht met andere initiatieven in de stad,
stadsdeel en wijk. In de zomer van 2018 wordt hier een plan voor opgesteld. Uitgangspunt is
het zoeken en leggen van verbindingen (binnen disciplines, tussen publieksgroepen
en met en in de wijk), onderzoek en experiment.

De toekomst

Na meerdere projectsubsidies van de gemeente Den Haag, Stichting Vrienden van de Appel,
het VSB fonds, Stichting Exploitatie Appeltheater (SEA), Stadsdeel Segbroek, Fonds 1818 en
het Prins Bernhard Cultuurfonds beoogt label Dégradé in 2020 in aanmerking te komen voor
meerjarige structurele subsidie voor Dégradé.

